BEKENDMAKING THEMA 2013

Van vrede thuis tot vrede op aarde:
Protesteer tegen militarisme en maak een einde aan geweld tegen vrouwen!
De 16 Dagen campagne houdt het internationale thema aan: Van vrede thuis tot vrede op aarde: Protesteer
tegen militarisme en maak een einde aan geweld tegen vrouwen! In 2013 werd, na een open oproep, feedback
ontvangen van deelnemende organisaties en individuen die zich inzetten voor mensenrechten, gendergerelateerd geweld
en sociale rechtvaardigheid wereldwijd.
De 16 Dagen Campagne in 2013 pleit voor bewustwording en actie op de veelzijdige snijpunten van
gendergerelateerd geweld en militarisme, met aandacht voor de connectie tussen de strijd voor
economische en sociale rechten en het beëindigen van gendergerelateerd geweld. Het thema richt zich op
militarisme als een creatie en normalisatie van een cultuur van angst die wordt ondersteund door het gebruik of de
dreiging van geweld en agressie, alsmede militaire interventie in reactie op politieke en sociale geschillen of om
economische en politieke belangen af te dwingen.1
Militarisme is een systeem van structureel geweld dat inbreuk maakt op de rechten van de mens en de
menselijke waardigheid, veiligheid, en de veiligheid van vrouwen, mannen en kinderen in bijna elk land en
regio van de wereld2. De impact van militarisme is te zien in de manier waarop de nationale begrotingen worden
uitgetrokken voor gezondheidszorg, onderwijs en openbare ruimten versus militaire budgetten, in de wetgeving en het
beleid die vrouwen en minderheden marginaliseren, in discriminerend beleid en daden afgedwongen of gedoogd door de
staats-autoriteiten, en in militaire reactie versus diplomatie in politieke en sociale kwesties.
De campagne benadrukt dat vrouwenrechten mensenrechten zijn, en erkent de rol van de patriarchale systemen
die schadelijke tradities en juridisch beleid belichamen, die geweld tegen vrouwen normaliseren en vrouwen hun recht op
een waardig leven ontzeggen.

Focus van aktie:
De 16 Dagen Campagne zal zich richten op drie prioritaire gebieden, terwijl ze de snijpunten van de
economische en sociale rechten met militarisme en gendergerelateerd geweld onderstreept:
1. Geweld door overheidsactoren: overheidsactoren maken gebruik van de dreiging of de daad van
geweld om macht te behouden of te bereiken. Ze beweren dat er een behoefte is om de staatsveiligheid te
beschermen door geweld te ontketenen op hen die als een bedreiging beschouwd worden; ze gebruiken fysiek en
sexueel geweld tegen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers (WHRDs), protestanten en dissidenten die vechten
voor politieke, economische, sociale en seksuele rechten. Politie, rechters en officieren van justitie vallen vrouwelijke
slachtoffers van sexueel geweld lastig zodat ze stil te blijven. Op sommige plaatsen worden vrouwen gestraft voor
het seksueel geweld tegen hen. De prevalentie van straffeloosheid van de staat voor misdaden tegen het eigen
volk, die van andere landen en statenloze volkeren is een ernstige uitdaging rondom het beëindigen van
gendergerelateerd geweld en militarisme en het realiseren van de mensenrechten van vrouwen.
Staten hebben de taak om met de juiste zorgvuldigheid de mensenrechten van alle mensen te respecteren, te
beschermen en te bevorderen. Nog steeds wordt vrouwen over de gehele wereld toegang tot economische
en sociale rechten (het recht op arbeid, onderwijs, voedsel en water bijvoorbeeld) ontzegd, terwijl WHRDs die
pleiten voor deze mensenrechten worden lastig gevallen, mishandeld of gedood door staats-gesanctioneerde
autoriteiten.
Gezien als overtreders van seksuele en gender-normen en de traditionele "private" ruimte die aan hen toegewezen is
in hun gemeenschappen en landen, blijven WHRDs doelwitten van staats-geweld en gevangenschap.
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In Egypte, tijdens de recente protesten, doorstonden WHRDs intimidatie en seksueel en fysiek geweld gepleegd
door mannelijke demonstranten, soldaten en politie, en zij werden gedwongen om maagdelijkheidstesten te
ondergaan in gevangenschap. In Honduras, transgender WHRDs worden geconfronteerd met economische, politieke
en sociale discriminatie, en buitengerechtelijke moorden gepleegd of gedoogd door de autoriteiten3. In Iran zijn
vrouwen regelmatig het doelwit van de staat, die vaak beweert dat deze vrouwen een bedreiging zijn voor de morele
orde van de samenleving of dat ze werken met subversieve elementen tegen de integriteit van de staat.
WHRDs, vooral inheemse vrouwen, vechten en sterven om de bossen, wateren en gebieden, die cruciaal zijn voor
het economische en sociale welzijn van hun gemeenschappen, te beschermen4. Ze vechten om voorouderlijk land te
beschermen tegen diefstal of destructief gebruik door de staat en de private sector,5 en beteugelen schendingen van
de mensenrechten van de wind-, mijnbouw-, water-, en houtkap-industrie6, en van fabrieksarbeid.
2. Huiselijk geweld en de rol van handvuurwapens: Huiselijk geweld blijft optreden in elke regio van de wereld.
Een meerderheid van vrouwen in de wereld ervaart geweld toegebracht door een intieme partner op een bepaald
punt in hun leven. Statistieken tonen aan dat het hebben van een pistool in huis het risico dat iemand
vermoord wordt toeneemt met 41%, terwijl voor vrouwen in het kader van huiselijk/ partner geweld, het
risico verhoogd met 272%7.
De verspreiding van handvuurwapens, waartoe geweren, machetes en messen behoren, verhoogt de dreiging van
letsel of dood van vrouwen en kinderen en normaliseert mannelijkheid met gewelddaden. Veel landen hebben
wetgeving en hervormingen tegen huiselijk/ partnergeweld ingesteld, maar de uitvoering van bescherming en diensten
voor overlevenden van geweld en sterkere hervormingen tegen de verspreiding van handvuurwapens moeten nog
volledig worden gerealiseerd. Economische afhankelijkheid en uitbuiting zijn factoren die bijdragen aan de
reden waarom vrouwen blijven in situaties waarin sprake is van huiselijk geweld. Economische
zelfstandigheid van vrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor empowerment over hun eigen leven en om
mensenrechten te kunnen genieten.
3. Seksueel geweld tijdens en na conflicten: Gewelddadig conflict verhoogt de kwetsbaarheid van vrouwen en
meisjes, waar verkrachting, seksuele slavernij, verminking, gedwongen bevruchting, en gedwongen "huwelijk" in
grotere mate optreden dan ten tijde van relatieve vrede. 8 Extra kwetsbaar zijn vooral vrouwen en meisjes die
brandhout of water verzamelen, naar open velden gaan, in vluchtelingen kampen of ontheemden kampen leven, of in
gebieden wonen die overspoeld zijn met gevechten tussen milities en het staatsleger.
Seksueel geweld, in zijn verschillende vormen, wordt gebruikt door gearmde militias en staatsautoriteiten als een
wapen om angst in te boezemen en om macht te behouden over gemeenschappen.
Bovendien hebben soldaten, evenals gemandateerde vredesmachten, zich schuldig gemaakt aan het misbruiken of
verkrachten van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen9. Lokale vrouwen die werken of wonen in de buurt van
militaire bases ervaren seksueel geweld gepleegd door buitenlandse troepen die gestationeerd zijn in het gebied10.
Veel vrouwen blijven de effecten van hun misbruik op psychologisch, fysiek en sociaal vlak voelen na het officiële
einde van gewelddadige conflicten. De meeste culturen en tradities stigmatiseren en straffen vrouwen die seksueel
zijn geschonden. In plaats van steun te ontvangen, worden zij vaak geconfronteerd met sociale exclusie van hun
familie en gemeenschap na het ervaren van seksueel geweld. Op plaatsen waar sprake is van concurrerende
machtsstructuren, zijn vrouwen en meisjes ook kwetsbaar om te worden geruild of verhandeld om geschillen te
beslechten, om schulden af te lossen, of om de sociale, politieke en zakelijke relaties te verbeteren11.

Voer campagne met ons:
Zoals altijd, de 16 Dagen Campagne stimuleert deelnemers om zich te concentreren op de gebieden die het meest
relevant zijn voor hun specifieke context. Deelnemers kunnen bekijken hoe ze hun regeringen en gemeenschappen
kunnen betrekken om de structuren die gendergerelateerd geweld bestendigen uit te dagen en te veranderen in
positieve termen.

Take Action Kit Materiaal 2013:
Het Center for Women's Global Leadership is materiaal voor de 2013 Take Action Kit (TAK) aan het ontwikkelen, die
middelen zal bevatten om activiteiten te ondersteunen tijdens de 16 Dagen Campagne. CWGL zal deze beschikbaar

maken in meerdere talen in augustus. Deelnemers kunnen terecht op onze website (http://16days.cwgl.rutgers.edu) om
de Take Action Kit materialen te downloaden of om een gedrukt exemplaar aan te vragen.

Hoe blijf je op de hoogte?










De officiële website van de 16 Dagen campagne: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Activiteiten zoeken en plaatsen in the online campagnekalender: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Registreer je voor de mailinglist van 16 Dagen: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Twitter: @16DaysCampaign
16 Dagen hashtag op Twitter: #16days
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
E-mail ons gerust: 16days@cwgl.rutgers.edu

Over de 16 Dagen Campagne:
In de afgelopen tweeëntwintig jaar, is de wereldwijde 16 Dagen van Activisme tegen Gender-Gerelateerd Geweld
Campagne gewijd aan belangenbehartiging en coördinatie van werkzaamheden ter ondersteuning van het beëindigen van
geweld tegen vrouwen op lokaal en internationaal niveau. De data 25 November (Internationale Dag Tegen Geweld
Tegen Vrouwen) en 10 December (Internationale Dag van de Rechten van de Mens) werden gekozen om de
banden tussen het beëindigen van geweld tegen vrouwen en de waarden van mensenrechten te benadrukken en te
benadrukken dat geweld tegen vrouwen een internationale mensenrechtenschending is. De 16 Dagen Campagne wordt
gebruikt als een organiserende strategie om op te roepen tot de uitbanning van alle vormen van geweld tegen
vrouwen door individuen en groepen over de hele wereld. Het Center for Women's Global Leadership is de
wereldwijde coördinator van de campagne.
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